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Toelichting op de jaarrekening 2016

Ie kinderziekenhuis bouwdeel O.

Het project Ie kinderziekenhuis Chisinau was aanvankelijk in 2015 afgerond. Echter er bleek bij een laatste rondgang in

Bouwdeel O nog een couveuse afdeling aanwezig te zijn die dringend de medische gassen aansluitingen nodig had. De btw

teruggave van € 4.364 uit 2015 is gestort in 2016. Bij de Wilde Ganzen bleek ook nog een bedrag open te staan van € 5.726.

Het heeft het bestuur van de Werkgroep Urgenta doen besluiten alsnog dit deel project te willen uitvoeren. De kosten zijn

begroot op circa IS.OOO(bruto). Daarvoor is het initiatief genomen om bij twee organisaties een bijdrage te vragen. Dit

heeft in 2016 al een donatie opgeleverd van € 3.000 bij de stichting Emmaus Bilthoven. Nog één verzoek van € 3.000 staat

uit. Als deze wordt gehonoreerd kunnen wij Bouwdeel O in 2017 uitvoeren.

Ziekenhuis in Leova.

Het was buiten onze verwachting dat de Afas Foundation het Leova ziekenhuis project zou honoreren. Na de bekendmaking

dat het totale begrotingsbedrag van € 84.500 aan de Werkgroep Urgenta werd gedoneerd was de druk groot om in het

vroege najaar het project te realiseren. Dat is ons gelukt met veel enthousiasme van de vrijwilligers. Wij hebben zelfs de

montage van 2 meegebrachte operatie lampen kunnen financieren. In de balans is opgenomen een totale uitgave van

€ 91.935 dat is een scheef beeld. Wat niet verwerkt is, de teruggave van € 12.236 btw welke nog bij de belastingdienst uit

staat. Totaal in 2016 is uitgegeven € 81.044. De 2 operatielampen worden in 2017 geplaatst en een aantal kleine technische

zaken aangepast in het ziekenhuis door de Werkgroep Urgenta zelf. Het gaat om een bedrag van € 3.400. Daarmee komt de

totale uitgave gelijk aan de donatie van € 84.500.

Ignatenco Ziekenhuis.

In het najaar 2016 is de Werkgroep Urgenta gestart met de voorbereiding van haar volgende project en dat is het

Kinderziekenhuis V. Ignatenco in de stad Chisinau, Moldavië. Begroot op € 127.000. Er zijn een 12 tal organisatie

aangeschreven met het verzoek voor een donatie voor dit project. In 2016 heeft dit geleid tot de eerste positieve

resultaten. Inmiddels is in 2016 een bedrag bijgeschreven van € 20.000. Er hebben in 2016 wel een aantal hulpgoederen

transporten plaats gevonden naar V. Ignatenco kinderziekenhuis. Voor een totaal bedrag € 1.483.

Emergency Hospitaal

Na een noodkreet uit het EM ziekenhuis over defecte gebruiksapparatuur heeft het bestuur van de Werkgroep Urgenta

besloten daar een van onze vrijwilligers voor een paar dagen heen te zenden. Met de opdracht te bezien welke problemen

er zijn ontstaan. Deze naar vermogen te herstellen en het geven van de nodige extra instructie. Daarvoor is een bedrag van

€ 3.922 uitgetrokken uit de algemene middelen, in dit bedrag zit ook de aanschaf van een aantal uitzuigpotten die bij de

vacuüm-injecteurs worden gebruikt.

Verzekeringen.

Ter toelichting de verzekeringskosten zijn niet toegerekend aan de project in 2016. Daar het hier gaat om de periode 2017.

T.z.t. worden deze kosten naar de uitgevoerde projecten 2017 doorberekend.
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